
Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak 

felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután 

megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző 

lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós 

sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a 

felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói 

munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem 

tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, 

azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a 

sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon kizárólag tartós sütiket használunk. 

1. Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az 

alábbiakban ismertetjük: 

1. a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép 

felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt, a felhasználók nyomon 

követése, miközben navigálnak a weboldalon, a weboldal használhatóságának javítása, a 

weboldal használatának elemzése. 

2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például: 

1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés 

felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, 

„Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra; 

2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: 

„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni 

beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; 

valamint 

3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás 

és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások 

megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” 

opciót a „Cookie-k” résznél. 

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A 

weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára. 

3. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például: 

1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat 

(ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást); 

2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: 

„Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az 

előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes 

eltávolítása” elemre; valamint 

3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és 

vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások 

http://support.microsoft.com/kb/278835


megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és 

webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint. 

4. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. 

 

 


